
KONKURS WEWNĄTRZSZKOLNY 
 

„MASKOTKA MECHANIKA” 
 
 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Organizatorem szkolnego konkursu między zawodami jest Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu. 
 

2. Konkurs organizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych i ma na celu: 
✓ rozwijanie talentów, zainteresowań, aktywności i wyobraźni twórczej młodzieży; 
✓ zachęcanie młodzieży do nabywania nowych umiejętności konstrukcyjnych; 
✓ propagowanie w środowisku uczniowskim postaw kreatywnych, motywowanie uczniów do 

samokształcenia i rozwoju; 
✓ dbanie o wizerunek szkoły; 
✓ stworzenie atmosfery sprzyjającej wyzwalaniu twórczych inicjatyw, swobodnej wymiany 

pomysłów, zaangażowania we wspólnej pasji; 
✓ nabywanie umiejętności pracy indywidualnej lub grupowej; 
✓ promowanie dobrej rywalizacji i współzawodnictwa szkolnego. 

 
3. Konkurs adresowany jest do młodzieży wszystkich klas Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. 

Uczestnikami mogą być osoby indywidualne lub zespoły klasowe max. 3-osobowe. 
 

4. Prace konkursowe mają przedstawiać model maskotki wykonany dowolną techniką,  
z wykorzystaniem różnych materiałów konstrukcyjnych, części maszynowych, samochodowych, 
podzespołów mechatronicznych, elektronicznych oraz innych elementów, połączonych ze sobą  
i tworzących stabilną konstrukcję, o wysokości max. 50 cm. Tematycznie projekt powinien być 
związany z kierunkiem nauczania oferowanym w Zespole Szkół Nr 1 oraz reprezentowanym przez 
uczestnika/-ów konkursu. 
 

5. Zgłoszenia uczestników przyjmowane do 27.11.2020 r. u Pani Anny Kowal annakowal07@gmail.com 
  

6. Prace  konkursowe  (opisane: imię i nazwisko autora/-ów, klasa, krótki opis maskotki)  należy  
dostarczyć  do  08.02.2021 r. do Pani Anny Kowal. 
 

7. Oceny zgłoszonych prac konkursowych dokona Jury, powołane przez Organizatora konkursu, biorąc 
pod uwagę ich jakość, pomysłowość i oryginalność. 

 
8. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

 
9. Spośród prac konkursowych zostaną wybrane trzy najlepsze prace (I, II, III miejsce), które zostaną 

uhonorowane nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami uznania. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymają nagrodę w postaci dnia bez pytania. 
 

10. Spośród trzech najlepszych prac zostanie wybrana Maskotka Mechanika poprzez głosowanie on-line 
przeprowadzone na Facebooku szkolnym do dnia 12.02.2021 r. 
 

11. Po zakończeniu konkursu na terenie szkoły zorganizowana będzie wystawa wszystkich prac 
konkursowych. 
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